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TOIVASTEN SUKUSEURA RY 1.1.2022 

SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 

 
Tämä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, astunut voimaan 25.5.2018) 30 
artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista Toivasten Sukuseura 

ry:ssä korvaa sukuseuran aiemmin voimassa olleet Jäsenrekisteriselosteen 
(21.9.2012) ja Sukututkimusrekisteriselosteen (21.9.2012), jotka perustuivat 
kumoutuneeseen henkilötietolakiin (523/99). 

Tietosuoja-asetusta sovelletaan ainoastaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen 
suojaan (artikla 1 kohta 1), joten se ei koske kuolleita. Arvioitavana on ainoastaan 

elossa olevien henkilötietojen lainmukaisuus. 

 

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät 

 
Rekisterinpitäjä: Toivasten Sukuseura ry, c/o  
 
Rekisterinpitäjän edustaja: Matti O Toivanen,  
Pehtorinkatu 4 C 54 20780   Kaarina 
matti.o.toivanen@gmail.com 
 
Henkilötietojen käsittelijät: 
 
Sukututkimusrekisteri / jäsenrekisteri 
Puheenjohtaja 
Matti O Toivanen 
044 977178 

Pehtorinkatu 4 C 54 20780       Kaarina  
matti.o.toivanen@gmail.com 
 
Sukututkimus / jäsenrekisteri 
Varapuheenjohtaja 
Markku K. Toivanen  
p. 050 329 9434, 
Mellunmäentie 20 B 27, 00970 Helsinki 
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markku.k.toivane@gmail.com 
Sukututkimus / jäsenrekisteri 
Rahastonhoitaja, tuote- ja kirjamyynti:  

Matti J.Toivanen 
0400 582 300  

Pietolankatu 59 G 35, 04440 Järvenpää 
matti.toivanen@kolumbus.fi 

 
Sukututkimus / jäsenrekisteri 
Sihteeri 
Annika Toivanen 

050 323 4954 
Linnustajankuja 1C19, 01450 Vantaa 

leenaannikatoivanen@gmail.com 

 
Sukututkimus / jäsenrekisteri 

Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet  
Ari Kolehmainen 

puh. 040 830 6457 
Etelälahdentie 7 51900 Juva 

kolehmainen.ari@gmail.com 
 

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

 
Jäsenrekisteri:  
Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen 
hallinnointi.  

 
Oikeusperuste:  

Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-
asetuksen 6 artikla kohta 1 c). 

 
Sukututkimusrekisteri: 

1.  Sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan kuuluva suku- ja 
henkilöhistoriallisten tietojen kerääminen ja tallentaminen 

sukututkimusrekisteriin.  

2.  Oikeusperuste: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja 
jäsenetujen hallinnointi (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1e ja 

tietosuojalain 4 § kohta 3). 

3.  Sukututkimuksen julkaiseminen rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla, 
suppealla ja rajoitetulle käyttäjäkunnalle suunnatulla suljetulla (ei 
avoimella) verkkosivulla. Henkilötietoja ei siirretä verkossa kolmannen 
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osapuolen hallinnassa olevaan maksulliseen tai maksuttomaan palveluun 
(ns. sukupuupalveluun tai yhteisjulkaisualustalle) ilman elossa olevilta 

jokaiselta rekisteröidyltä erikseen hankittua nimenomaista suostumusta 
(artikla 6 kohta 1a). Oikeusperuste: Yleistä etua koskevan tehtävän 

suorittaminen historiallista tutkimusta varten (tietosuoja asetuksen 6. 
artikla kohta 1.e ja tietosuojalain 4 § kohta 3). Pääosin 

sukututkimusrekisteristä koostuvan sukukirjan julkaiseminen. 
Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 

artikla kohta 1. f): Sananvapauden käyttäminen. 

 
Rekisteröidyn ei ole pakko antaa rekisterinpitäjälle tämän pyytämiä tietoja 
eikä antamatta jättämisestä ole hänelle seurauksia. Yhdistyslain 11 

§:ssä säädettyjen henkilötietojen antaminen jäsenrekisteriin on     sukuseuran 
jäsenyyden edellytys. 

 

 
Rekisteröityjen ryhmät 

 
Jäsenrekisteri:  

Toivasten Sukuseura ry:n jäsenet. 

 

Sukututkimusrekisteri:  

Toivasten sukuun isän tai äidin puolelta kuuluvat henkilöt ja heidän puolisonsa ja 
näiden vanhemmat sekä suvun esipolvet. 

 

Käsiteltävät henkilötiedot 

 
A. Jäsenrekisteri:  

Rekisteröidyn jäsennumero, täydellinen nimi ja kotipaikka, sekä yhteystiedot, jäsen 
status, (liittyy perhejäsenyyteen), tiedot maksetuista jäsenmaksuista ja lupa 
annettujen tietojen julkaisusta, sekä ulkomaalaisen osalta kansalaisuus. Tiedot on 
saatu rekisteröidyiltä itseltään. 
 

B. Sukututkimusrekisteri:  
Henkilön täydellinen nimi ja syntymätiedot, muut  sukututkimuksen kannalta 
tarpeelliset henkilötiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot. 
 

C. Elossa olevien henkilötietojen käsittely rajoittuu lähtökohtaisesti vain kaikkein 
välttämättömimpiin tunnistetietoihin kuten nimeen ja syntymäaikaan. 
Tällainen luettelomainen tai taulukkomainen esitystapa ei edellytä erityistä  lupaa 
rekisteröidyltä rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella (artikla 6 kohta 1f). 
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D. Elossa olevien erityisiin henkilötietoryhmiin (artikla 9 kohta 2a). 
kuuluvia henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn 

suostumuksella tai rekisteröidyn saatettua ne julkisiksi. Tällöin sukuseura 
huolehtii siitä, että rekisteröidyllä on tieto tällaisten tunnistetietoja 

monipuolisempien henkilötietojen käsittelystä. 

 

Tiedot on saatu osin rekisteröidyiltä itseltään, osin väestötietojärjestelmästä, erilaisesta 
arkistoaineistosta ja painetuista lähteistä. 

 
Henkilötietojen vastaanottajat 

 
a. Jäsenrekisteri:  

Rekisteröityjen yhteystietoja käsitellään ainoastaan sukuseuran 
viestintätarkoituksissa. Ainoastaan sukuseuran hallituksen hyväksymillä 

henkilöillä on tarvittaessa pääsy yhteystietoihin. Ko.henkilöiden atk-
työasemat on   varustettu tehokkailla tietoturvaohjelmistoilla. 

 
b. Sukututkimusrekisteri:  

Henkilötietoja siirretään sukututkimusrekisteristä sukuseuran hallinnassa 
olevalle, rajoitetulle käyttäjäkunnalle suunnatulle suljetulle 

verkkosivustolle sekä sukukirjan käsikirjoituksen pohja-aineistoksi.   
Ainoastaan  hallituksen hyväksymillä henkilöillä on pääsy 

sukututkimusrekisteriin. Ylläpitäjän atk- työasema on varustettu 
tehokkaalla tietoturvaohjelmistolla. 
 

c. Mikäli jäsen- tai sukututkimusrekisteristä joudutaan ottamaan 
paperijäljenteitä,  ne tuhotaan käytön jälkeen asianmukaisesti, niin että ne 

eivät päädy ulkopuolisten ulottuville, esimerkiksi jätepaperiin. Käytöstä 
poistettujen atk- työasemien kiintolevyt, joissa rekistereitä on ollut, 

käsitellään niin, ettei poistettuja tietoja voida enää palauttaa. 
 

d. Rekisterinpitäjä ei luovuta elossa olevien henkilötietoja sukuseuran 
ulkopuolelle  eikä siirrä niitä kolmanteen maahan, ilman sukurekisterissä 

olevan henkilön ja sukuseuran hallituksen lupaa.  

 
Henkilötietojen säilytysaika 

 
Jäsenrekisteri:  
Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin hän on 

sukuseuran jäsen ja poistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun  rekisteröidyn ero 
sukuseurasta on astunut voimaan tai hänet on katsottu eronneeksi tai hän on 
kuollut. 
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Sukututkimusrekisteri:  
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sukututkimusrekisterin ylläpito kuuluu 

sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan. Sen päätyttyä sukututkimusrekisteri joko 
siirretään arkistoviranomaiselle arkistointitarkoituksiin tai hävitetään. 

 

Käsittelyn turvatoimet 

 
Tietojen eheyden ja saatavuuden takaamiseksi ja laittoman käytön estämiseksi 
rekisterinpitäjä käyttää seuraavaa luotettavaa tietojärjestelmien ja 

palvelinpalvelujen toimittajaa, joka huolehtii henkilötietojen asianmukaisesta 
teknisestä suojauksesta: Devnet /Lahti. 

 

Rekisterinpitäjä on velvoittanut ohjelmistojen ja palvelinpalvelujen toimittajan 
viivytyksettä tiedottamaan tietoturvaloukkauksista rekisterinpitäjälle niiden 
dokumentoimiseksi. Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja, jotka 

todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta 
korkean riskin toteutumisen. 

 

Henkilötietojen jatkokäsittely 
 

Rekisterinpitäjä ei aio käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin 

siihen, mihin ne on kerätty. 
 

Rekisteröidyn oikeudet 

 
1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista 

henkilötiedoista ja selvitys, mistä tiedot on saatu. Pyyntö 
lähetetään sähköpostilla henkilötietojen käsittelijälle, joka 

vastaa pyyntöön viivytyksettä. 
2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen 

henkilötieto oikaistua. Oikaisupyyntö lähetetään sähköpostilla 

henkilötietojen käsittelijälle,   joka oikaisee virheellisen tiedon 
viivytyksettä. 

3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva välttämättömiä 
tunnistetietoja laajempi henkilötieto poistetuksi rekisteristä tai 

kieltää näiden laajempien tietojen käsittely. 
4. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot 

siirretyksi toiseen järjestelmään silloin, kun henkilötietojen 
käsittely perustuu suostumukseen. 

5. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa 
suostumus henkilötietojensa käsittelylle; tämä koskee 

välttämättömiä tunnistetietoja laajempia henkilötietoja. 



6 
 

6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun 
lainsäädännön vastaisesta henkilötietojensa käsittelystä valitus 

tietosuojavaltuutetulle. 

 
Rekistereistä tiedottaminen – informointivelvoite 

Sukuseura lisää käsittelytoimiensa läpinäkyvyyttä huolehtimalla rekistereistä 

tiedottamisesta seuraavasti: 

1.  Tämä seloste, oka on julkaistu Toivasten sukuseuran 
https://toivastensukuseura.yhdistysavain.fi/jasenhakemus/ verkkosivuilla, on 

rekisteristä tiedottamisen kulmakivi. Siinä kerrotaan mitä rekisteristä on 
olemassa, sekä mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet ja kuinka säädellä itseään 

koskevia henkilötietoja. 
 

2.  Sukuseura julkaisee säännöllisesti muistutuksen selosteen olemassaolosta 
mm. seuraavissa paikoissa: 
• Sukuseuran omat www-sivut: ensimmäinen näkymä 
• Jäsenkirjeet 
• Sähköposti-viestit jäsenille: pdf 
• Mahdollinen tiedotuslehti: etusivu 
• Kokouksissa suusanallisesti tiedottaen 

 
3.  Sukukirja-hanketta varten ja vastaanottaessaan tietoa ja tarinoita kirjaan ja 

suljetuille www-sivuille sukuseura pyytää lähettäjältä asianmukaiset luvat 

suppeita perustietoja laajempien henkilötietojen tallettamiseen ja 

julkaisemiseen. 

 

4.  Kaikessa, myös pääosin kirjalliseen ilmaisuun (proosamuoto) 
tähtäävässä tiedonkeruussa, sukuseura pyrkii mahdollisimman 
kattavaan yhteistyöhön rekisteröityjen kanssa. 

 

Toivasten sukuseura ry:n hallitus (sukuneuvosto) valvoo kaikkien henkilötietoja 
käsittelevien käsittelytoimien lainmukaisuutta. 

Jos sukututkimus- tai jäsenrekisterissä tapahtuu tietoturva-loukkaus, sukuseura 
dokumentoi sen huolellisesti samoin kuin ne toimenpiteet, joilla pyritään estämään 

tietoturvaloukkauksen toistuminen. 
 

Toivasten Sukuseura ry. on sitoutunut noudattamaan tätä tietoturva-selostetta 
25.5.2018 lähtien. 
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Lähteet: 

• Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 
• Milloin henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa on laillista? 

Suomen Sukututkimusseuran tiedote, 7.5.2018 
• Informointivelvote sukututkimuksessa, Suomen Sukututkimusseuran tiedote, 

5.6.2018 
• Rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet, 

Suomen Sukututkimusseuran tiedote, 5.6.2018 


